
KOMISJA
KULTURY I SPORTU

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
protokół z posiedzenia  41 / 22 w dniu 20 września 2022 roku

Rozpoczęcie Komisji  -  godz. 13.00

Posiedzenie Komisji miało charakter wyjazdowy.
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 13.00 w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych z siedzibą                           
w Łambinowicach.
Wyjazd busem nastąpił z parkingu Urzędu Marszałkowskiego przy Ostrówku w Opolu o godz. 12.00. 
Obrady prowadził  Przewodniczący Komisji  Janusz Trzepizur.
Lista obecności członków Komisji:

˗ Janusz Trzepizur
˗ Edyta Gola
˗ Dariusz Byczkowski
˗ Łukasz Dymek
˗ Hubert Kołodziej
˗ Piotr Wach
˗ Jolanta Wilczyńska

Nieobecni członkowie Komisji:
˗ Zbigniew Kubalańca

Wnioski z posiedzenia w załączeniu.

W posiedzeniu udział wzięli zaproszeni goście:
Violetta Rezler-Wasielewska - Dyrektor Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych
Stanisław Mazur – Skarbnik Województwa Opolskiego
Agnieszka Kamińska –  Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Regionalnego

1.Otwarcie obrad.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad / obecnych na posiedzeniu 7 członków Komisji  

3. Przyjęcie porządku obrad

Wraz z zaproszeniem członkom Komisji został zaproponowany następujący porządek obrad 
posiedzenia: 
Porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji 40/22 w dniu 23 sierpnia 2022 roku.
2. Rozpatrzenie informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa za I półrocze 2022 r., 

informacji o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2022 r., samodzielnych 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych 
osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań 
publicznych oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej 
Województwa Opolskiego.  



3. Informacja nt. trwających i planowanych prac na terenie Muzeum Jeńców Wojennych                    
w Łambinowicach – wizytacja po zakończeniu I etapu prac w Muzeum.

4. Sprawy różne.

Janusz Trzepizur –  czy ktoś z Państwa Radnych chciałby się odnieść do tego porządku? Jeśli nie to 
poproszę o przegłosowanie porządku obrad. Kto z Państwa jest „za”, kto jest „przeciw”, kto się 
„wstrzymał”?

GŁOSOWANIE
ZA –7  RZECIW – 0   WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ   -  0

  Zaproponowany porządek Komisji został przyjęty przez członków Komisji.

4. Realizacja porządku obrad.

Ad.1 Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji  40 / 22 w dniu  23 sierpnia 2022 r.

Janusz Trzepizur –  czy ktoś z Państwa Radnych ma uwagi do protokołu? Jeżeli nie, to poproszę                        
o przegłosowanie przyjęcia protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 23 sierpnia 2022 r. Kto z Państwa 
Radnych jest „za” przyjęciem protokołu proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo.

GŁOSOWANIE

ZA – 7    PRZECIW – 0   WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ   -  0

Janusz Trzepizur –  Stwierdzam, że protokół został przyjęty.

Ad.2  Rozpatrzenie informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa za I półrocze 2022 r., 
informacji o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2022 r., samodzielnych 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób 
prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych oraz 
informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Województwa Opolskiego.  
– w załączeniu XLVI sesja Sejmiku Województwa Opolskiego

Pan Stanisław Mazur - Skarbnik  Województwa Opolskiego omówił ogólnie przedmiotowe informacje 
wraz z dołączonymi dokumentami oraz przedstawił szczegółowo informacje odnośnie dochodów, 
wydatków oraz wykonania planu, a w szczególności odnośnie kultury i sportu.

Komisja rozpatrzyła i przyjęła informację o przebiegu wykonania budżetu Województwa za 
I półrocze 2022 r., informację o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2022 
r., samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji 
kultury i samorządowych osób prawnych, utworzonych na podstawie odrębnych ustaw,                 
w celu wykonywania zadań publicznych, oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej 
prognozy finansowej Województwa Opolskiego.



Ad. 3 Informacja nt. trwających i planowanych prac na terenie Muzeum Jeńców Wojennych                    
w Łambinowicach – wizytacja po zakończeniu I etapu prac w Muzeum.

Pani Violetta Rezler-Wasielewska - Dyrektor Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych  przedstawiła    
w formie prezentacji informacje odnośnie wykonanych, trwających oraz planowanych  prac na terenie 
Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach. Następnie członkowie Komisji zostali 
oprowadzeni po terenie Muzeum gdzie mogli zobaczyć efekt wykonanych prac.

Komisja przyjęła informację nt. trwających i planowanych prac na terenie Muzeum Jeńców 
Wojennych w Łambinowicach

5. Sprawy różne.

6.Zamknięcie obrad.

Zakończenie posiedzenia  - 1630

                                                                                                         Przewodniczący Komisji
                                                                                                                Kultury i Sportu
                                                                                                                Janusz Trzepizur
Protokołowała:
Ewa Stępka
Biuro Sejmiku
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